
 
 

 

 

CYNGOR – 6 HYDREF 2020  
 

PWNC: CYNLLUN, AMCANION A CHAMAU GWEITHREDU 
CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2020-2024  

 
ADRODDIAD GAN: CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL - ADDYSG A 

GWASANAETHAU CORFFORAETHOL 
 

 
1.1 Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 25ain Chwefror 

2020 a'r Cabinet ar 11 Mawrth 2020, yn gofyn i'r Cyngor gymeradwyo'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol drafft. 
 

1.2 Nodwyd ers mis Ebrill 2016 fod y Cyngor wedi sefydlu dogfen weithredol bedair blynedd o'r 
enw’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Amcanion Strategol Cydraddoldeb a’r Gymraeg, sydd 
wedi'i ategu gan Gynllun Gweithredu ar wahân.   
 

1.3 Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i 
bob awdurdod cyhoeddus ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol bob pedair 
blynedd.   Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 wedi cael ei ddiwygio'n llawn o'i 
gymharu â'r fersiwn flaenorol, er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion ac amcanion 
gorau neu er darparu gwybodaeth ychwanegol.  Datblygwyd yr Amcanion a'r Cynllun 
Gweithredu cyfunol i ystyried cyflawniadau a chynnydd a'u cyfuno mewn un ddogfen 
weithredol.  
 

1.4  Nodwyd bod y Cynllun wedi'i ddatblygu fel y gall y Cyngor nodi sut y mae'n anelu at gyflawni 
ei ymrwymiad i gydraddoldeb a sut y bydd yn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  Rydym wedi defnyddio dogfennau allweddol i helpu i ddatblygu'r 
cynllun diwygiedig megis Cynllun Corfforaethol 2018-2023 a Strategaeth Uchelgeisiau a 
Rennir y gyfadran Addysg yn ogystal â gwybodaeth a ddarperir gan reolwyr gwasanaethau. 
 
Mae'r Cynllun yn cynnwys 7 Amcan Cydraddoldeb, sef:  

 Cynllunio a Darparu Gwasanaethau 

 Addysg, Sgiliau a Chyflogaeth  

 Cydlyniant Cymunedol 

 Ymgysylltu Cynhwysol a Chymryd Rhan 

 Y Gymraeg 

 Gweithlu Cynhwysol, Amrywiol a Chyfartal 

 Lleihau'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 
 
1.5  Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ym mis Tachwedd 2019.   Roedd hyn yn cynnwys 

ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi'i dargedu, oedd â diddordeb penodol mewn cydraddoldeb e.e. 
Anabledd, y Gymraeg, a Rhieni, Aelodau, rheolwyr gwasanaethau a staff.  Mae'r Adroddiad 
Ymgynghori wedi'i atodi yn Atodiad B i'r adroddiad.  

 
1.6  Nododd y Cabinet fod yr adborth ar y broses ymgynghori yn gefnogol iawn i'r amcanion drafft 

ar y cyfan.   Mae'r meysydd i'w gwella a'r rhwystrau a nodwyd wedi'u cynnwys fel camau 
gweithredu o dan bob Amcan Cydraddoldeb perthnasol.   Gofynnwyd i'r aelodau nodi yn yr 



Adroddiad Ymgynghori, ochr yn ochr â'r adborth a dderbyniwyd fel rhan o'r ymgynghoriad, 
cyfeiriwyd at sylwadau sydd wedi'u hymgorffori yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

 
 
 
 
 

1.7  Gofynnwyd i'r Cabinet nodi ychydig o ddiweddariadau sydd wedi'u gwneud dim ond er mwyn 
ychwanegu eglurder, ers cyflwyno'r drafft i'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau: 

 
 

 Bydd y Fframwaith Ymgynghori ac Ymgysylltu sydd newydd ei fabwysiadu yn cael 
ei ychwanegu at Amcan Cydraddoldeb 4 o dan yr adran Dogfennau Ategol. 

 

 Amcan Cydraddoldeb Strategol 6 – Cam Gweithredu 4, byddwn yn nodi'r rheoliadau 
penodol a grybwyllir, fel a ganlyn: Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 
(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 

 

 Bydd brawddeg yn cael ei hychwanegu at y paragraff olaf ar dudalen 31 o'r Cynllun, a 
fydd yn dweud; Er y gwnaed ymdrech i ymgynghori â phob sector o'r gymuned, 
mae'n amlwg nad oedd rhai rhanddeiliaid wedi cymryd rhan yn y broses. 

 
1.8  Bydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 a’r camau gweithredu cysylltiedig yn sicrhau 

bod gan y Cyngor ddogfen addas i'r diben sy'n dangos cydymffurfiaeth â'r dyletswyddau 
statudol diweddaraf o ran Cydraddoldeb a'r Gymraeg.  Fe'i datblygwyd yn unol â gofynion a 
chanllawiau deddfwriaethol a gynhyrchwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 

 
1.9  Cododd Aelod o'r Cabinet bryderon ynghylch ymgynghoriad diweddar sy'n cael ei gynnal gan 

Lywodraeth y DU mewn perthynas â'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd a gofynnodd am ragor o 
wybodaeth am weithredoedd y Cyngor i gefnogi'r Gymuned Drawsryweddol ac unigolion yn y 
gweithle.   Esboniodd swyddogion fod hyfforddiant ar gael i'r holl staff ac aelodau.   
Gofynnodd y Gwasanaethau Hamdden am hyfforddiant Ymwybyddiaeth Trawsryweddol i staff 
yn flaenorol, er mwyn ymdrin â materion yn ymwneud â defnyddio ystafelloedd newid mewn 
canolfannau hamdden.   Mae'r tîm yn gweithio'n agos gydag Umbrella Cymru a phartneriaid 
eraill, gan gynnwys y Grŵp Ieuenctid LHDT er mwyn rhoi cymorth a chyngor yn ôl y gofyn.  Yn 
ogystal, cynhelir diwrnodau ymwybyddiaeth staff i dynnu sylw at ddiwrnodau ymwybyddiaeth 
penodol sy'n ymwneud â chydraddoldeb a'r Gymraeg, ac fel cyfle i geisio cyngor a chymorth 
mewn perthynas â'u gwaith. 

 
1.10  Rhoddwyd hyder i’r Cabinet mai nod y Cyngor yw grymuso staff a darparu'r cymorth gofynnol, 

sydd wedi'i wreiddio ym mhob rhan o'r sefydliad, eu cefnogi a’u dathlu. 
 
1.11 Felly, gofynnir i'r Cyngor ystyried Cynllun, Amcanion a Chamau Gweithredu Cydraddoldeb 

Strategol 2020-2024 a’u mabwysiadu fel polisi'r Cyngor. 
 
 
Awdur:  C. Evans, Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau, Est. 4210  
 
Atodiadau: 
Atodiad 1 Adroddiad i'r Cabinet ar 11 Mawrth 2020 
 


